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Sektor Kepariwisataan merupakan sector andalan dalam menunjang pembangunan nasional. 

Karena dari sector pariwisata dapat diperoleh beberapa manfaat yaitu meningkatkan devisa 

Negara, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteran masyarakat. Sejalan 

dengan tahap- tahap pembangunan kepariwisatan nasional, pelaksanaan pembangunan 

kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap dan 

berkesinambungan. 

Sesuai dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah mempunyai focus dan 

program- program pembangunan yang harus dilaksanakan berdasarakan prioritas dan potensi 

daerah masing- masing. Oleh sebab itu dapat dirasakan bahwa pelaksanaan pembangunan 

nasional, arti dan peran daerah sangat diakui sebagai focus yang menentukan dan 

mengembangakan keadaan daerah masing- masing yang memiliki keunikan tersendiri. 

Peranan Pemerintah dalam pembangunan daerah yaitu dengan menyediakan infrastruktur (tidak 

hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai aktivitas dan kegiatan koordinasi antara 

aparatur Pemerintah dengan pihak swasta. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa hampir 

diseluruh daerah mempunyai potensi pariwisata yang beragam bagi pemgembangan daerah- 

daerah tersebut. 

Perkembangan sector kepariwisataan mengalami permasalahan yang kompleks. Hal ini 

disebabkan kondisi sosial politik Indonesia yang tidak stabil. Demikian juga kondisi pariwisata 

di Kabupaten Kediri yaitu sector pariwisata dapat dikatakan belum berkembangang secara 

optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta pengolahan yang 

cenderung asal- asalan. Padahal apabila kita lihat, kondisi pariwisata di Kabupaten Kediri 

mempunyai daya tarik yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun karena pengelolahan 

yang kurang menyebankan potensi pariwisata tidak layak untuk dijual. 

Sehubungan dengan hal tesebut, maka focus permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten 

Kediri yaitu sector pariwisata kurang dikembangkan disebabkan adanya keterbatasan beberapa 

sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya- upaya dari pemerintah untuk mengali dan 

mengembangkan pariwisata guna meningkatkan kesempatan kerja. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Daerah dalam mengembangkan sector kepariwisataan dan untuk mengetahuai sejauh mana 

sumbangan kepariwisatan terhadap peluang Kesempatan Kerja di Kabupaten Kediri. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode diskriptif. Dimana 

penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang menunjang penulis ini, penulis dapatkan dari pengamatan langsung terhadap obyek 

penelitian Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan melalui literatur- literatur berupa buku, 

catatan- catatan, agenda dan lain- lain. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode 

kualitatif ini penulis gunakan dengan pertimbangan bahwa data- data yang telah diperoleh 

dilapangan berdasarkan atas data yang ada. 



Hasil dari penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan dalam perluasan kesempatan kerja 

dapat dikatakan belum seortimal mungkin. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dana, 

kurangnya investor serta keterbatasan sumber daya yang ada. Namun yang masih berkembang 

saat ini yaitu peningkatan peran serta masyarakat dan peran swasta. Adanya beberapa hambatan 

yang muncul harus ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu Pemerintah harus memantau serta 

mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada bagi pengembangan selanjutnya. 

 


